
 

ZARZĄDZENIE NR 1/2021/2022 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 

IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W JELENIEJGORZE 

z dnia 1września 2021r. 

w sprawie: wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z  

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Na  podstawie  art.  68  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  –  Prawo oświatowe (Dz.  

U.  z  2020  r.  poz.  910)  oraz  wytycznych  Ministra  Edukacji  Narodowej,  Głównego Inspektora  

Sanitarnego  i  Ministra  Zdrowia  z  dnia  25  sierpnia  2020  r. i  wytycznych  przeciwepidemicznych  

Głównego Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  2  lipca  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkole  podstawowej  i  innych  form  wychowania  przedszkolnego  oraz  instytucji  opieki  nad dziećmi 

w wieku do lat 3, oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2021 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 1.Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

1) ORGANIZACJA  PRACY  SZKOŁY   

2) PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY  

3) PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U 

PRACOWNIKA SZKOŁY 

4) PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

5) PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

ORAZ ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE COVID-19 

6) PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w czasie COVID – 19 

7) PROCEDURY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ OBIEKTÓW 

SPORTOWYCH W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19  

2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

...........................................  

(podpis dyrektora szkoły) 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021/2022  

   z dnia 1 września 2021r. 
 

 
ORGANIZACJA  PRACY  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 6  

IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO  
W JELENIEJ GÓRZE 

 
 tryb pełny stacjonarny 

 
Ogólne zasady dla szkoły:  

1. Szczepienie – rekomendowane dla wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów 
w określonych grupach wiekowych. 

2. Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 
dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

3. Dystans – minimalna odległość między osobami: 1,5 m. 
4. Higiena – częste mycie rąk lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i 

kasztu, unikanie dotykania oczu, nosa  i ust. 
5. Maseczka – obowiązkowa w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu pomiędzy osobami: korytarze, klatki schodowe, łazienki, biblioteka, 
pomieszczenia biurowe. 

6. Wietrzenie: sal lekcyjnych przed, po i w trakcie zajęć. 

 

Organizacja zajęć szkolnych: 

1. Na czas prac remontowych prowadzonych na dachu i głównego wejścia do 
szkoły uczniowie wchodzą na teren szkoły wejściem od strony Przystani 
Twórczej. 

2. Wejście do budynku jest możliwe od godziny 6.30 dla uczniów uczęszczających 
do świetlicy szkolnej i od 7.45 dla pozostałych uczniów. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 
domowej.  

4. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 
publicznego przez uczniów 
i pracowników na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz 
środkami indywidualnymi 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

5. Uczniowie klas pierwszych mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani 
przez opiekunów przez pierwszy miesiąc od rozpoczęcia zajęć, bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z 
dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej. 



6. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby 
uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z 
mydłem. 

7. Rodzice/prawni opiekunowie odprowadzający dzieci klas pierwszych mogą 
wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:  

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 
postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek 
jednorazowych. 

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci klas 2-8 do szkoły i je odbierający nie mogą 
wchodzić do budynku szkoły. 

9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w 
przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

10. Zaleca się obowiązek stosowania maseczek w przestrzeni wspólnej przez 
uczniów szkoły. 

11. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do 
zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych 
osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. 
Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

12. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 
wykorzystując telefon, wiadomości w e-dzienniku. Rekomendowany jest kontakt z 
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość Platforma Teams. 

13. Zapewnia się termometr bezdotykowy i dezynfekowanie go po użyciu w danej 
grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy 
konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych 
urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury. 

14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 
duszności), obowiązkowo należy odizolować ucznia 
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, 
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 



15. Ustalony jest plan lekcji dla danej klasy, uwzględniający w miarę możliwości 
m.in.: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

 korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),  

 regulowanie przerw przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

 korzystanie ze stołówki szkolnej, 

 zajęcia na boisku. 

16. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje 
się: 
 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m,  
 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 
 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 
 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 
 w miarę potrzeby zapewnione są nauczycielowi maseczki, rękawiczki 

jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. 

17. Bezwzględnie obowiązują w szkole ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i 
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

20. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory 
i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

21. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie 
czyszczone z użyciem wody 
z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej 
podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana 
po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez 
daną klasę.  

22. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie zajęć i podczas przerwy. 

23. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

24. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 
zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w 
przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do 



zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie 
dystansu społecznego.  

25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 
kontaktowych.  

26. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 
przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek 
innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie 
(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w różnych pomieszczeniach świetlicy szkolnej, 
w miarę możliwości 
w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach 
dydaktycznych. Do procedur korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono 
zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w 
pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie 
dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci 
oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z 
detergentem lub dezynfekcji.  

28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni 
wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki.  

29. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się po zakończeniu zajęć 
obowiązkowych. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych 
grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i 
nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych 
zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie 
sal. 

30. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, 
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotece.  

31. Higienistka szkolna opracuje zasady korzystania z gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w 
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

32. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnienia wewnętrzne procedury 
funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem: 
 specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w 

formie zdalnej, 

 zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 



 aktualnych przepisów prawa. 

33. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące 
funkcjonowania w szkole dzieci 
z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni. 

1. Przy wejściu głównym do szkoły jest umieszczony numer do kontaktu z inspekcją 
sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 
112.  

2. Rekomendowane jest aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które 
wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 
miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref 
przebywania.  Szkoła zapewnia regularne napełnianie dozowników z płynem do 
dezynfekcji. 

3. W szkole zapewniona jest możliwość regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 
pilnuje się, aby robili to uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły 
oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z 
mydłem. 

4. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 
posiłków, klawiatur, włączników. 

5. Monitorowane są codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są 
otwarte. Wietrzenie sal podczas lekcji i po opuszczeniu przez dzieci Sali na 
przerwie (salę zamykamy na klucz), wietrzenie korytarzy podczas lekcji. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, 
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

8. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 
czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

9. Szkoła zapewnia miejsca/pojemniki do wyrzucania maseczek, rękawiczek 
jednorazowych. 



10. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 
dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

11. Podmioty zewnętrzne korzystające z pomieszczeń szkoły są zobowiązane do 
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów 
należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 

Gastronomia. 

1. Przy organizacji żywienia w szkole, stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków, obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady 
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być 
zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli 
to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 
higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły 
pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę, rekomendowane maseczki 
chirurgiczne. 

2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie 
rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie 
alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, 
zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno 
odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość 
między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami 
znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni 
stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów 
stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

4. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z 
zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem 
detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a 
szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe 
naczynia i sztućce. 

8. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z 
obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawane tylko bezpośrednio przez 



obsługę. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do 
samodzielnego nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez 
osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.  

9. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i 
dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń 
stołowych oraz sztućców. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych 
oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji 
domowej.  

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko 
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w 
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

4. Wyznaczono i przygotowano, m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący pomieszczenie, 
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów 
infekcji dróg oddechowych. 

5. Pracowników szkoły poinstruowano, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji 
lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą 
wynikały dalsze czynności dla pracownika oraz powiadomić pracodawcę o 
nieobecności. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 
lub 112. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie 
natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i 
informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze 
czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy 
zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor szkoły kontaktować się 
będzie telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z 
zaistniałym przypadkiem. 



9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego 
sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

11. Dyrektor na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a 
także obowiązujących przepisów prawa. 

 

Jelenia Góra, 1 września 2021r. 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/


Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021/2022  

   z dnia 1 września 2021r. 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY  

 

1.  Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie 

rodzic/opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą 

RODO. 

2. W trakcie lekcji rodzic/opiekun prawny może zwolnić dziecko z pozostałych zajęć 

np. w celu udania się do lekarza, poprzez dokonanie wpisu do zeszytu znajdującego 

się w sekretariacie szkoły i osobiste odebranie dziecka lub za pośrednictwem osoby 

upoważnionej na piśmie, które powinno zawierać: imię i nazwisko osoby 

upoważnionej, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, datę i godziny w jakich 

uczeń będzie przebywać poza szkołą. 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły: 

 

1. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, 

głowy, biegunka. 

2. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą od godziny 7.45 – 7.55. 

3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. 

4. Dzieci z klas I - III przyprowadzane są przez osoby dorosłe i zdrowe. 

5. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w 

rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

6. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły zachowuje minimalny dystans 

społeczny minimum 1,5 metra. 

7. Rodzic dziecka klasy pierwszej, który przyprowadza je lub odbiera może 

wchodzić na teren szkoły w maseczce do końca września z zachowaniem 

zasady - jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica 

z dzieckiem. Rodzic odprowadza dziecko pod drzwi klasy i niezwłocznie 

opuszcza budynek szkoły. 

8. Rodzice oraz uczniowie klas I - VIII przychodzą w maseczce ochronnej 

zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania 

rękawiczek jednorazowych. 

9. Rodzic i uczeń przy wejściu do szkoły ma możliwość skorzystania z płynu 

dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku. 

10. Dziecko do szkoły nie powinno przynosić zabawek i innych przedmiotów 

wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin. 

11. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się 



pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich 

pożyczać. 

12. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

13. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieci klas 1-3 swoje okrycia 

zanoszą do szatni po rozpoczęciu pierwszej lekcji pod opieką nauczyciela.  

14.  Rekomenduje się, aby rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji 

wyjątkowej na terenie szkoły, założył maseczkę na usta i nos oraz 

zdezynfekował ręce przed wejściem. 

15. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w 

przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

16. W sytuacji gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki 

przez rodzica lub udające się na konsultacje, zauważy, że ma ono objawy 

chorobowe, podejmuje decyzję o nieprzyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia. 

 

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 

zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki, zaleca się dezynfekcję rąk. 

2. Po zakończonych lekcjach, rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz szkoły, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 

rodzicami. Uczniowie klas pierwszych są odprowadzani przez nauczyciela. 

Uczniowie klas drugich i trzecich samodzielnie wychodzą ze szkoły po 

wcześniejszym złożeniu przez rodziców stosownego oświadczenia. 

3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     

i odprowadza je do rodzica / prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed 

opuszczeniem sali myje ręce. 

4. Dzieci przebywające na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących 

rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

5. Informacje na temat  dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

wychowawcy/nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z 

nauczycielem lub poprzez kontakt na Platformie Teams. 

6. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach/zajęciach, udaje się do szatni 

i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. W częściach wspólnych 

nakłada maseczkę na nos i usta. 

 



 
Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021/2022  
   z dnia 1 września 2021r. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY. 

 

1. W razie wystąpienia niepokojących objawów pracownik szkoły nie powinien przychodzić 

do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym 

szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 

999 lub 112. 

3. Jeżeli pracownik podczas wykonywania szkolnych obowiązków, zaobserwował u siebie 

jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny 

(maseczka, rękawiczki jednorazowe, fartuch). 

4. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

5. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi, to podaje im instrukcję, aby nie zbliżały się, 

założyły maseczki, zdezynfekowały ręce. 

6. Otwiera okno. 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi, to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, opuszczają salę, która jest 

dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt.3 odpowiednie służby 

sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

9. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, do 

czasu otrzymania pomocy powinien odizolować się od uczniów i innych osób pracujących 

w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze do czasu przybycia 

odpowiednich służb lub niezwłocznie opuszcza teren placówki z zaleceniem kontaktu z 

lekarzem i Stacją SANEPID. 

10. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatki nie mogą przebywać inne osoby. 

11. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

12. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych, nie powinien rozpoczynać pracy. 

13. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.  



 

 

 

Jelenia Góra, 1 września 2021r. 



 
Załącznik nr 4  

do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021/2022  
   z dnia 1 września 2021r. 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

1. Nauczyciele opiekujący się uczniami zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom, jakie 

procedury bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, w celu zmniejszenia ryzyka 

zakażenia się chorobami zakaźnymi.  

 

2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

Podczas sprzyjających warunków zewnętrznych, wskazane jest prowadzenie zajęć przy 

otwartych oknach.  

 

3. Nauczyciele zobowiązani są zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie 

z zajęć na świeżym powietrzu. 

 

4. W salach znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub  

zdezynfekować.  

 

5. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować się na ławce 

ucznia, w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi 

uczniami. 

  

6. Nauczyciele starają się przestrzegać bezpiecznej odległości ucznia od ucznia oraz 

nauczyciela od ucznia (1,5 metra). 

 

7. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali 

bez koniecznej potrzeby.  

 

8. Każdą sytuację, potrzebę uczniowie sygnalizują przez podniesienie ręki.  

 

9. Nauczyciele organizują dzieciom pobyt na boiskach szkolnych np. podczas lekcji 

wychowania fizycznego z zachowaniem środków ostrożności oraz pomijając gry kontaktowe. 

Należy pamiętać: o zachowaniu możliwie bezpiecznej odległości przez dzieci, przebywaniu na 

jednym boisku w tym samym czasie tylko jednej grupy. Dopuszcza się przebywanie do pięciu 

grup na terenie szkolnym przy założeniu, że zachowany jest między uczniami dystans i 

poszczególne klasy wykorzystują w jednym czasie: 

 

- teren na boisku do piłki ręcznej; 

- teren na boisku do piłki koszykowej; 

- teren na boisku do piłki nożnej; 

- teren na terenie zielonym; 

- teren na placu zabaw (dotyczy klas 1-3). 

 



 

10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów z zachowaniem wszystkich 

środków ostrożności.  

 

11. Zalecane jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.  

 

12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany.  

 

13. Ograniczone zostają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

 

14. Nauczyciele systematycznie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny 

(np. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, unikanie dotykania się i podawania 

ręki na powitanie, przypominają sposób zasłaniania ust podczas kichania czy kasłania).  

 

15. W każdym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym, w widocznym miejscu, umieszczony 

jest plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

 

16. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, zarówno przez dzieci, jak i 

nauczycieli.  

 

17. Spożywanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i 

higieny.  

 

18. Nauczyciele organizują zabawy dydaktyczne i zajęcia edukacyjne wg planu.  

 

19. Uczniowie podczas przerw nie przemieszczają się bez potrzeby po piętrach budynku 

szkoły, pozostają na piętrze przy sali lekcyjnej, w której będzie się odbywać kolejna lekcja.  

 

20. Po zakończeniu zajęć, w sali przeprowadzana jest dezynfekcja sprzętów, powierzchni, a 

w pomieszczeniach sanitarnych urządzeń i armatury łazienkowej. 

  

21. Nauczyciele są zobowiązani do obserwacji uczniów będących pod jego opieką pod kątem 

zdrowotnym. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby (temperatura 38 ° C, kaszel, 

duszności), należy odizolować go (w wyznaczonym miejscu - izolatka), z zapewnieniem min. 

1,5 - 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 

odebrania ucznia ze szkoły.    O fakcie odizolowania ucznia należy bezzwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły. 

  

22. Po zakończonych zajęciach sale zostają zdezynfekowane. 

  

23. W salach lekcyjnych są wywieszone plakaty informujące o prawidłowym utrzymaniu 

higieny i bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego.  

 

Nauczyciele: 



  

1. Nauczyciel/wychowawca odznacza na liście obecności w dzienniku elektronicznym fakt 

przyjścia ucznia na lekcję. 

  

2. Nauczyciele / wychowawcy w pierwszym dniu przeprowadzą z dziećmi instruktaż dotyczący 

zasad/procedur obowiązujących w szkole oraz przeprowadzą pogadanki i  

warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Komunikaty i warsztaty mają 

wzbudzić w dzieciach poczucie troski, bezpieczeństwa i odpowiedzialność za swoje 

zachowanie.  

 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzają stan sali zajęć. Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, 

których nie można zdezynfekować.  

 

4. W czasie zajęć z dziećmi nauczyciel na bieżąco wyjaśnia i przypomina dzieciom zasady 

bezpieczeństwa i higieny, zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie zasad przez dzieci.  

 

5. Nauczyciele klas I – III mogą zorganizować przerwy dla swojej grupy wychowawczej 

dostosowując je do potrzeb wychowanków – na korytarzu przy swojej sali lekcyjnej lub na 

boisku szkolnym.  

 

6. Nauczyciel organizuje wyjścia dzieci w miejsca otwarte np. park, las, teren zielony z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni. 

 

7. Nauczyciel wietrzy salę zajęć co najmniej raz na godzinę.  

 

8. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dzieci bezzwłocznie wdraża 

odpowiednie procedury.  

 

9. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).  

 

10. Nauczyciel/wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami dzieci, telefoniczny, przez 

dziennik    elektroniczny.  

 

11. Nauczyciele opiekujący się grupą przychodzą do pracy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 

choroby.  

 

12. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do samoobserwacji. 

 

 

 



 

 

 

 

Jelenia Góra, 1 września 2021r. 



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021/2022  

   z dnia 1 września 2021r. 

 

 

 

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

ORAZ ORGANIZACJI PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W CZASIE COVID-19 

 

Apelujemy aby dzieci korzystały z opieki świetlicowej w godzinach rannych i po lekcjach 

tylko w uzasadnionych przypadkach (pracujący rodzice poza domem).  

A - Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób 

z zewnątrz do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach. 

4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Środki do mycia rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wychowanków, pod nadzorem opiekuna.  

6. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

7. W trakcie zajęć świetlicowych następuje podział na grupy świetlicowe, aby ograniczyć 

liczebność uczniów w grupach. 

8. Uczeń na terenie pomieszczeń świetlicy nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to 

robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Zalecamy noszenie maseczki w 

miejscach ogólnodostępnych np. na korytarzach szkolnych. 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę 

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę (38 stopni Celsjusza i wyższą) wskazującą na stan 

podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie 

powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły. 

10.  W razie konieczności kontakt nauczyciela z rodzicem odbywa się na numer telefonu 

podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy. 



11.  Uczeń, u którego w bliskim otoczeniu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w 

domu i nie może uczęszczać do szkoły. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub 

pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą przebywającą na 

kwarantannie również podlegają odosobnieniu.  

12.  W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. 

13.  Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym lub w tornistrze.  

14.  Dzieci nie powinny zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, 

samochodów, pluszaków etc.). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 

przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 

natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 

 

 

B - Procedura pobytu grupy na boisku/na placu zabaw 

W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw i 

boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad: 

1. Na placu zabaw i boisku szkolnym rodzic/opiekun prawny/osoby upoważniony do odbioru 

dzieci zachowuje bezpieczną odległość od dzieci i pracowników szkoły. 

2. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody 

dzieci, zachowując reżim sanitarny. 

3. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

4. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w miejscu wyznaczonym 

przez nauczyciela świetlicy. 

5. Opiekunowie zapewniają w miarę możliwości, aby dzieci z poszczególnych grup nie 

kontaktowały się ze sobą.  

6. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie myją ręce przeznaczonym dla nich środkiem – 

mydłem bakteriobójczym. 

 

C - Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę zapobiegania i przeciwdziałania oraz 

zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie 

drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. W przypadku szkół dezynfekowanie zabawek oznacza 

przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

1. W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 na koniec każdego dnia zarządza 

się dezynfekcję zabawek używanych przez dzieci. 

2. W czasie epidemii COVID-19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów 

plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych 

trzymanych w tornistrze. 

 

D - Procedura odbierania  dziecka ze świetlicy szkolnej 

1. Rodzice dzieci klas pierwszych wchodzą na teren szkoły pojedynczo. 



2. Rodzice dzieci klas II-V są zobowiązani zadzwonić domofonem do świetlicy szkolnej, podać 

imię, nazwisko oraz klasę dziecka. 

3. Nauczyciel świetlicy informuje dziecko o przybyciu rodzica i oddaniu go pod jego opiekę. 

4. W wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem świetlicy, rodzic 

może wejść na teren szkoły w maseczce i osobiście odebrać dziecko od nauczyciela 

sprawującego opiekę nad dzieckiem. 
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Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021/2022  

   z dnia 1 września 2021r. 

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

w czasie COVID - 19 

 

1. Biblioteka pracuje w  godzinach: 8.00-14.00  od poniedziałku do piątku. Na wypadek wzrostu 

ryzyka epidemicznego organizacja trybu pracy biblioteki szkolnej zostanie dostosowana z 

uwzględnieniem systemu hybrydowego lub zdalnego nauczania. 

2. Na drzwiach biblioteki są umieszczone informacje rekomendujące dezynfekcję lub częste 

mycie rąk , zakrywania ust i nosa (maseczki) oraz zachowania  odpowiednich odległości 

między osobami w sali biblioteki. 

3. W sali biblioteki są wydzielone dwie strefy przebywania: 

- strefa zdawania i wypożyczania książek przy ladzie bibliotecznej; 

- strefa czytelnicza przy stołach czytelniczych. 

Strefy będą oznaczone odpowiednimi symbolami. 

4. W  strefie wypożyczania jest wydzielone miejsce, gdzie czytelnicy mogą zdawać książki - 

lada czytelnicza. 

5. Czytelnicy mogą sami wybierać książki, po wcześniejszym umyciu rąk. 

6. Oddawane książki pozostają dwie doby w kwarantannie na ladzie czytelniczej, zanim 

zostaną ponownie wypożyczone.  Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno 

dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.                                                                                            

7. W wyznaczonych miejscach mogą przebywać trzy osoby.                                                             

8. W strefie wypożyczania w punkcie kontaktu czytelnika  z bibliotekarzem jest wydzielona 

strefa bezpiecznej odległości / zieloną taśmą  na podłodze sali/. 

9. W strefie czytelniczej przy każdym stole są wyznaczone dwa miejsca siedzące w 

odpowiedniej odległości. W opisywanej strefie może  przebywać do ośmiu osób. 

10. Na bieżąco bibliotekarz dezynfekuje zwrócone książki i regularnie wietrzy pomieszczenie  

biblioteki, dezynfekuje klamki, stoły, lady, włączniki oraz inne często używane powierzchnie. 

11. Bibliotekarz powinien nosić osłonę nosa i ust w postaci maseczki lub przyłbicę oraz 

rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków oraz zachowywać bezpieczną 

odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m). 
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Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021/2022  

   z dnia 1 września 2021r. 

 
 

PROCEDURY KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH, W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19  

 
 
Rekomenduje się w ramach wychowania fizycznego wyjścia w miejsca otwarte 
(las, park, tereny zielone itd.) oraz prowadzenie zajęć w miarę możliwości na 
świeżym powietrzu.  
 
W sytuacji kiedy nie można zachować dystansu zaleca się unikać zarządzania 
ćwiczeń, gier i zabaw kontaktowych. 

 
 
1. Obowiązkowe jest przyjście na zajęcia w stroju sportowym. 
 
2. Obowiązuje limit maksymalnie dwóch klas w dużej sali  gimnastycznej plus 
 nauczyciele. 
 
3.  Przy wejściu do sali i po zakończeniu zajęć zaleca się  mycie rąk mydłem. 
 
4. Zaleca się nieużywanie sprzętu sportowego,  którego nie można    zdezynfekować. 
Wykorzystany sprzęt podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
 
5. Po każdych zajęciach należy wykonać wietrzenie pomieszczeń. 
 
6. Korzystanie z szatni tylko w celu przebrania się. Zalecany bufor czasowy (5minut). 
 
7. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” podczas zajęć. 
 
8. Po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie Sali 
gimnastycznej, korytarza przy sali (nie gromadzenie się). 
 
9. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania przy Sali gimnastycznej rodziców 
dzieci. 
 
10. Zaleca sie przebywanie uczniów na świeżym powietrzu, na terenie szkoły, w tym w 
 czasie przerw. 
 
11. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, w których nie
 można zachować dystansu, zaleca się zrezygnować lub ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 
 
12. W pomieszczeniach pionu sportowego zaleca się wywiesić instrukcje prawidłowego 
mycia rąk i dezynfekcji. 
 
13. Wszystkie powyższe zapisy dotyczą także nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 którzy  prowadzą zajęcia sportowe z klasami 1-3. 
 
14. Pozostałe zapisy regulaminu korzystania z obiektu pozostają bez zmian. 
 

Jelenia Góra, 1 września 2021r. 
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